राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियान
(एनएमअेइटी) अंतर्गत षियाणे ि लार्िड
साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) या केंद्र
पुरस्कृत

योजनेंतर्गत

कायगक्रमासाठी

सन

िीज
2017-18

ग्राम
मध्ये

अनुसूषित जाती संिर्ाकरीता असलेला
अखर्चित षनधी सन 2018-19 मध्ये खिग
करण्यास मान्यता दे णेिाित.

मिाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षििार्
शासन षनणगय क्रमांक: पुरक 1518/प्र.क्र.18/१अे
िु तात्मा राजर्ुरु िौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय षिस्तार, मुंिई-400 032.
षदनांक: 18 सप्टें िर, 2018.
िािा :- 1) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेषतक स्थळािर षनर्गषमत केलेल्या
राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्राज्ञान अषियान (एनएमअेइटी) अंतर्गत षियाणे ि
लार्िड साषित्य उप अषियान (एसएमएसपी) िाितच्या मार्गदशगक सूिना.
2) केंद्र शासनािे पत्र क्रमांक No.12-01/2015, S.D.-I, षदनांक 09.11.2015.
3) केंद्र शासनािे षनधी िाटपािाितिी पत्रे क्र.10-5/2017-SD.VI, षद.04 जुलै,2017.
4) केंद्र शासनािे पत्र क्रमांक No.10-01/2018, S.D.-VI, षदनांक 26.04.2018.
5) कृषि ि पदु म षििार्, शासन षनणगय क्रमांक योजना 3317/प्र.क्र.157/१अे,
षदनांक 26 सप्टें िर, 2017.
6) कृषि ि पदुम षििार्, शासन षनणगय क्रमांक योजना-3317/प्र.क्र.196/1अे,
षदनांक 07 मािग, 2018.
7) कृषि ि पदुम षििार्, शासन षनणगय क्रमांक पुरक 1518/प्र.क्र.18/1अे,
षदनांक 26 मािग, 2018.
प्रस्तािना :राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानांतर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप अषियान
या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "िीज ग्राम कायगक्रम" सन 2017-18 मध्ये केंद्र ि राज्य षिस्सा 60: 40
प्रमाणे केंद्र षिस्सा रूपये 2270.00 लाख ि राज्य षिस्सा रूपये 1513.35 लाख याप्रमाणे आषण िीज
ग्राम कायगक्रमांतर्गत "प्रमाषणत षियाणे उत्पादन" कायगक्रम सन 2017-18 मध्ये केंद्र ि राज्य षिस्सा
60: 40 प्रमाणे केंद्र षिस्सा रूपये 161.35 लाख ि राज्य षिस्सा रूपये 107.57 लाख याप्रमाणे राज्यात
सन 2017-18 मध्ये रािषिण्यास षदनांक 26 सप्टें िर, 2017 रोजीच्या शासन षनणगयान्िये प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आलेली िोती.

शासन षनणगय क्रमांकः पुरक 1518/प्र.क्र.18/१अे

2.

सदर योजनेत अनुसषू ित जातीच्या शेतकऱयांसाठी िीज ग्राम कायगक्रमाकरीता (केंद्र षिस्सा

60 टक्के) रूपये 800.00 लाख केंद्र शासनाने मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयाषदत (मिािीज),
अकोला यांना थेट उपलब्ध करून षदलेले आिेत. त्याप्रमाणात राज्य षिस्सा रूपये 533.34 लाख
असा िोता. सदर घटकासाठी केंद्र शासनाकडू न प्राप्त रूपये 800.00 लाख पैकी रूपये 463.90
लाख इतका षनधी खिग झाला असून रू.336.10 लाख एिढा षनधी सद्यस्स्थतीत अखर्चित आिे.
तसेि, राज्य षिस्सा (40%) 533.34 लाख रुपये पैकी उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला षनधी रूपये
406.20 लाख पैकी रूपये 308.49 लाख इतका षनधी खिग झालेला असून केंद्र शासनाच्या अखर्चित
रकमेच्या प्रमाणात रूपये 224.07 लाख इतका राज्य षिस्सा षितरीत करणे आिश्यक आिे.
3.

यास अनुसरून सन 2017-18 या षित्तीय ििासाठी अनुसूषित जाती संिर्ासाठी या

कायगक्रमांतर्गत केंद्र षिस्स्यािा अखर्चित षनधी सन 2018-19 मध्ये खिग करण्यास षदलेली परिानर्ी
षििारात घेता, अनुसूषित जाती घटकाकरीता केंद्र षिस्सा (अखर्चित) रु.336.10 लाख मिाराष्ट्र
राज्य षियाणे मिामंडळ मयादीत (मिािीज), अकोला यांना सन 2018-19 मध्ये खिग करण्यास
मान्यता दे ण्यािी िाि शासनाच्या षििाराधीन िोती. तसेि, सदर केंद्र षिस्स्यास समरूप राज्य षिस्सा
रू. 224.07 लाख इतका येत असून सन 2018-19 मध्ये राज्य षिस्सा मंजूर तरतूद रूपये 110.00
लाख इतकी असल्याने सदर तरतुदीपैकी (लेखाषशिग 2401 अे 332) 70% च्या मयादे त रूपये 77.00
लाख या ििीच्या अथगसंकस्ल्पय तरतुदीतुन षितरीत ि खिग करण्यास मान्यता दे ण्यािी िाि
शासनाच्या षििाराषधन िोती.
शासन षनणगय:राष्ट्रीय कृषि षिस्तार ि तंत्रज्ञान अषियानांतर्गत षियाणे ि लार्िड साषित्य उप अषियान या
केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत सन 2017-18 या षित्तीय ििासाठी अनुसूषित जाती संिर्ासाठी केंद्र
षिस्स्यािा अखर्चित षनधी सन 2018-19 मध्ये खिग करण्यास षदलेली परिानर्ी षििारात घेता,
अनुसूषित जाती घटकाकरीता केंद्र षिस्सा (अखर्चित) रु.336.10 लाख मिाराष्ट्र राज्य षियाणे
मिामंडळ मयादीत (मिािीज), अकोला यांना सन 2018-19 मध्ये खिग करण्यास मान्यता दे ण्यात
येत आिे. तसेि, सदर केंद्र षिस्स्यास समरूप राज्य षिस्सा रू. 224.07 लाख इतका येत असून सन
2018-19 मध्ये राज्य षिस्सा मंजूर तरतूद रूपये 110.00 लाख इतकी असल्याने सदर तरतुदीपैकी
(लेखाषशिग 2401 अे 332) 70% च्या मयादे त रूपये 77.00 लाख या ििीच्या अथगसंकस्ल्पय
तरतुदीतुन षितरीत ि खिग करण्यास मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ मयादीत (मिािीज), अकोला
यांना मान्यता दे ण्यात येत आिे .
सदर योजना रािषिताना खालील अटी ि शतींिे पालन करण्यात यािे.
1)

सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदिाषधन मार्गदशगक सूिनांनुसार ि केंद्र शासनाच्या
षनधी षितरीत करण्याच्या अटी ि शती नुसार रािषिण्यात यािी.

2)

खिािे लेखे सुव्यिस्स्थत ठे ऊन सदर खिािे लेखा पषरक्षण अििाल ि उपयोषर्ता
प्रमाणपत्रे केंद्र शासनाला लिकरात लिकर प्रर्ती अििालासि सादर करण्यात
यािीत.

3)

योजनेच्या िेर्िेर्ळ्या िािींिरील िौषतक ि आर्चथक प्रर्ती अििाल केंद्र शासनास
प्रत्येक मषिन्याच्या 5 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा.
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4)

योजनेशी संिंषधत ताळे िंद ि लेखापषरक्षण जमा खिाच्या रकमा यांिा अििाल
अंमलिजािणी यंत्रणेने द्यािा. त्यामध्ये ििाच्या सुरूिातीला अखिीत रकमा ि
व्याजाद्वारे षमळालेले उत्पन्न स्पष्ट्टपणे नमूद करण्यात यािे. जेणेकरून पारदशी
स्िरूपात रकमा षििारात घेता येतील ि संषदग्धता रािणार नािी.

5)

कोणत्यािी पषरस्स्थतीत मंजूर कायगक्रमापेक्षा जास्तीिा कायगक्रम रािषिला जाणार
नािी यािी दक्षता घ्यािी.

6)

सदर षनधी अनुसूषित जाती संिर्ातील लािार्थ्यांसाठीि खिग करण्यात येईल
यािाितिी दक्षता घेण्यात यािी.

2.

सदर योजनेकषरता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेिे

षनयंत्रण अषधकारी म्िणून ि सिाय्यक संिालक, लेखा 1 यांना आिरण ि संषितरण अषधकारी
म्िणून घोषित करण्यात येत आिे.
3.

षित्त षििार्ाच्या षदनांक 02.4.2018 ि षदनांक 27.7.2018 रोजीच्या पषरपत्रकातील

अटींिी पूतगता करण्यात यािी. तसेि, सदर आदे श षित्त षििार्ाच्या मान्यतेनुसार षनर्गषमत करण्यात
येत आिे.
4.

सदर शासन षनणगय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201809181614492501 असा आिे. िा आदे श
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Prakash R.
Kadam

Digitally signed by Prakash R. Kadam
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Agriculture And Adf Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=944e446a6b36b86a52f12def26a
a74e1d37e67433a0ce27e6a2caf774b9795
c6, cn=Prakash R. Kadam
Date: 2018.09.18 16:19:34 +05'30'

( प्रकाश रा. कदम )
अिर सषिि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मंत्री (कृषि) यांिे खाजर्ी सषिि, मंत्रालय, मुंिई.
2. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांिे खाजर्ी सषिि, मंत्रालय, मुंिई.
3. मा.षिरोधी पक्षनेता, षिधानसिा/ षिधानपषरिद यांिे खाजर्ी सषिि, मिाराष्ट्र षिधानमंडळ,
मुंिई.
4. प्रधान सषिि (कृषि) यांिे स्िीय सिायक, कृषि ि पदुम षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
5. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
6. व्यिस्थापकीय संिालक, मिाराष्ट्र राज्य षियाणे मिामंडळ,मयाषदत, मिािीज ििन,
कृषिनर्र, अकोला.
7. संिालक (षनषिष्ट्ठा ि र्ुणषनयंत्रण) कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
8. मिालेखापाल मिाराष्ट्र 1/2 (लेखा पषरक्षा/ लेखा ि अनुज्ञय
े ता) मुंिई/ नार्पूर .
9. सिग कृषि संिालक, कृषि आयुक्तालय, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10. सिग षििार्ीय कृषि सिसंिालक.
11. षजल्िा कोिार्ार अषधकारी, अकोला.
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12. उप सषिि (2-अे) , कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
13. उप सषिि (षनषिष्ट्ठा ि र्ुणषनयंत्रण) कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
14. सिाय्यक संिालक, लेखा -1, कृषि आयुक्तालय मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
15. कायासन 1431, षनयोजन षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
16. षित्त षििार् (व्यय-14) मंत्रालय, मुंिई.
17. षनिडनस्ती (कायासन 1-अे) कृषि ि पदु म षििार्, मंत्रालय, मुंिई.
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